5 December 2019

In deze nieuwsbrief
o.a.:
Kerst
Toestemming
beeldmateriaal
Debos
Meester Frank
Brigadieren

Sinterklaasfeest
Vanmorgen hebben we de Sint weer op een ludieke manier verwelkomd op onze school.
Het is altijd een feest om Sinterklaas weer te ontmoeten, met name voor de kinderen.
Iedereen heeft vanmorgen genoten. De jongsten van het feest met Sint en Pieten en de
cadeautjes die ze hebben mogen ontvangen, de oudsten met de prachtige zelfgemaakte
surprises en gedichten. Prachtig om het geheel te zien en een feest voor allemaal.
Iedereen bedankt voor de Sintbijdrage. We wensen jullie allemaal een heerlijke avond.

Debos
Debos staat voor de bieb op school. De ontwikkelingen gaan gestaag door… Alle boeken
van school en van de bibliotheek voor Debos hebben nu een plekje in de (nieuwe)
kasten in het lege lokaal. We hebben een computer voor de uitleen. Het programma dat
we gaan gebruiken voor de uitleen is geїnstalleerd. Laura heeft de instructies van Carin
van de Bieb ontvangen. Onze leerlingen kunnen binnenkort gebruik maken van de
boeken. Afspraken omtrent het uitlenen gaan we maken. De boeken in school zijn
uitsluitend voor op school. Binnenkort verschijnt er een link op de website waarop je
kunt zien welke boeken op school aanwezig zijn en welke boeken de bibliotheek
allemaal heeft. Het doel van Debos is kinderen weer enthousiast krijgen en houden voor
het lezen van boeken. Carin draagt als bibliothecaresse persoonlijk haar steentje bij om
de leesmotivatie van de kinderen te prikkelen.
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Open dagen Voortgezet onderwijs
Esdal College: woensdag 28 en 29 januari
Hondsrug College: woensdag 5 februari
Vooraankondiging ouderavond
Op woensdag 12 februari houden we een informatieavond over taal- en
spraakontwikkeling bij (jonge) kinderen. Deze avond wordt in het Brughuus
georganiseerd.
Toestemming beeldmateriaal
Er is een nieuw toestemmingsformulier ontwikkeld met daarop een aantal extra items.
We vragen alle ouders het nieuwe formulier in te vullen en te ondertekenen. Voor ons
als school is het belangrijk dat u dit opnieuw aangeeft, want zonder toestemming
mogen we geen beeldmateriaal gebuiken en/of delen waar uw kind op staat. De
toestemmingsformulieren mogen per mail worden terug gestuurd, maar mogen
uiteraard ook uitgeprint weer op school worden ingeleverd. In de bijlage vind u het
formulier met toelichting.
Brigadieren
Tamara heeft geen reacties ontvangen n.a.v. de oproep voor brigadiers voor het
Zuiderdiep. Zij maakt de planning rond met de ouders van de Rehoboth. Volgend
schooljaar stellen we opnieuw de vraag of er ouders zijn die willen helpen met het
brigadieren op het Zuiderdiep.
Meester Frank
Zoals u wellicht heeft gemerkt is meester Frank al een tijdje niet meer op school en zijn
er een aantal vervangers geweest die op de vrijdag hebben les gegeven. Meester Frank
is afwezig vanwege privéomstandigheden. Hij is op dit moment niet in staat om bij ons
op de Aanloop te werken. Dit vinden we jammer, maar helaas kunnen wij en meester
Frank hier nu niets aan doen. Meester Frank gaat eerst terug naar de politie.
Aanstaande vrijdag hebben we weer een vervanger voor de klas gevonden. Ondertussen
zijn we hard op zoek naar een nieuwe juf of meester, die de lessen en dagen van
meester Frank kan overnemen. U wordt hiervan op de hoogte gehouden.

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt
donderdag 19
december.

Kerstviering
Donderdag 19 december vieren we Kerst op school. ’s Morgens gaan de kinderen
gewoon naar school. ’s Middags zijn alle kinderen vrij. Het Kerstfeest begint om 17.00
uur. Iedere groep viert Kerst in de klas vanaf 17.00 uur. We vragen aan u als
ouder/verzorger om een gerecht te maken voor dit kerstfeest en om uw kind(eren)
bord, beker en bestek, voorzien van naam, mee te geven voor het Kerstdiner op school.
U ontvangt nog een uitnodiging met verdere informatie rondom het Kerstfeest.
Toestemming beeldmateriaal
Er is een nieuw toestemmingsformulier ontwikkeld met daarop een aantal extra items.
We vragen alle ouders het nieuwe formulier in te vullen en te ondertekenen. Voor ons
als school is het belangrijk dat u dit opnieuw aangeeft, want zonder toestemming
mogen we geen beeldmateriaal gebuiken en/of delen waar uw kind op staat. De
toestemmingsformulieren mogen per mail worden terug gestuurd, maar mogen
uiteraard ook uitgeprint weer op school worden ingeleverd. In de bijlage vindt u het
formulier met toelichting.

OBS De Aanloop – Wilhelminalaan 4 – 7876 HA Valthermond - 0596-661738

Basicly en computervaardigheden
Woensdag 11 december hebben we een studiedag met onder andere begeleiding m.b.t.
het invoeren van Basicly. We worden op weg geholpen met de online omgeving en het
starten met lessen in de groepen. Basicly heeft een prachtige online omgeving, waar we
lessen van gaan geven om een start te maken met het aanleren van verschillende
computervaardigheden. Stap voor stap gaan we er samen mee aan de slag.
Muziekimpuls
Heerko Koops komt komende maandag om de muzieklessen te geven. Alle groepen
krijgen muziekles van de nieuwe docent.
Afscheid Dhr. G. Hagenus
In januari krijgen we mevr. J. Drok als nieuwe algemeen directeur bestuurder. Dhr. G.
Hagenus neemt voor de Kerstvakantie afscheid van alle collega’s binnen OPO BorgerOdoorn. Onder leiding van dhr. G. Hagenus is onze organisatie weer financieel gezond
geworden en hebben alle scholen binnen Borger-Odoorn het basisarrangement van de
inspectie. We hebben een goede tijd gehad met dhr. G. Hagenus en willen hem hiervoor
bedanken. We zien ook uit naar de nieuwe Algemeen Directeur Bestuurder en wensen
haar alvast een mooie periode bij OPO Borger-Odoorn.
Vrije middagen en studiedag
Alle leerlingen zijn vanmiddag vrij i.v.m. het Sinterklaasfeest. Op donderdag 19
december is er ’s middags geen school. ’s Avonds vieren we het Kerstfeest op school
vanaf 17.00 uur. Vrijdag 20 december zijn alle leerlingen ook ’s middags vrij.
Woensdag 11 december hebben we een studiedag en zijn alle kinderen vrij!
Huiswerk
Ter ondersteuning van het leren, het automatiseren van het leren lezen, automatiseren
van het rekenen en het voorbereiden op het voortgezet onderwijs, geven we onze
leerlingen huiswerk mee naar huis. Dit kan per groep gaan of individueel. Indien het
individueel mee gaat, dan horen ouders/verzorgers dit van de leerkracht. We hopen dat
u als ouder/verzorger uw kind stimuleert en helpt om huiswerk te maken of te leren.
Mocht dit problemen opleveren of niet lukken, dan horen we dit graag, zodat we hier
rekening mee kunnen houden.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriet Kamies
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